
 

PROPOZICE ZÁVODU 

Salomon/ Atomic family cup 
Seriál rodinných lyžařských závodů dvojic v obřím 

slalomu na Dolní Moravě. 
Pořadatel: Relax & sport resort Dolní Morava 

Místo konání: Ski areál Dolní Morava, primárně sjezdovka Kamila nebo Velký Slon (dle aktuálních            

sněhových podmínek a v závislosti na soukromé pronájmy svahu). 

 

Datum konání závodu: 1) sobota 31. 12. 2016 sjezdovka Kamila

 2) neděle 29. 1. 2017 sjezdovka Kamila 

3) sobota 18. 2. 2017 sjezdovka Kamila 

4) sobota 4. 3. 2017 sjezdovka  

5) sobota 18. 3. 2017 sjezdovka 

6) FINÁLE – sobota od 13.00 hodin 18. 3. 2017 

 

Kategorie: Dospělý + dítě do 10 let (závodní dvojici tvoří rodič nebo rodinný příslušník             

a dítě ve věku do navršení 10 let )  

Dospělý + junior (závodní dvojici tvoří rodič nebo rodinný příslušník a dítě            

ve věku od 10 - 15 let včetně) 

 

Hendikep: V kategorii junior bude připočítána dítěti 1 sekunda do nejlepšího času. Obě           

kategorie závodí současně. 

 

Disciplíny: Obří slalom 

Účast v závodě: Amatérská veřejnost bez aktivního FIS kódu 

Přihlášky: Vždy v den konání závodu do 10.00 hodin v kanceláři lyžařské školy v IC           

Marcelka (naproti recepce Hotelu Vista). 

Startovné: 200,- Kč za oba dva závodníky (tým), splatné při registraci. 

Startovní čísla: Budou vydána závodníkům vždy po přihlášení, vratná záloha za dres 200,- 

 

Časový harmonogram:   8:00 – 10:00 Prezence závodních týmů 

10:00 – 10:15 Prohlídka trati 

10:15 – 12:00 Závod 

12:00 Konec závodu 

13:00 Vyhlášení vítězů 

 



 

 

Předpis: 

● Prohlídka trati se provádí sesouváním nebo pluhem, pokud závodník projede tratí, může být             

diskvalifikován 

● Startovní pořadí je určeno příchodem na start (určuje startér). 

● Každý závodní tým může absolvovat trať závodu v libovolném počtu. 

● Od každého člena soutěžní dvojice se počítá nejlepší čas, který se na výsledkové listině sčítá               

(rodič + dítě). 

● Poslední závodní tým bude na trať vpuštěn v 11:55 hodin 

● Je nutné, aby se tým na start dostavil společně.  

● Rozhodčí určují, jestli závodník projel všechny branky, v případě neprojetí některé brány 

bude jízda diskvalifikována. 

● Povinná lyžařská helma 

● U malých dětí možno závod absolvovat s „vodičem“ (předjezdcem). 

 

Upozornění:  

● Závodníci a činovníci závodu se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 

● Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu. 

● Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínů konání jednotlivých závodů, případně jeho 

úplného zrušení (v případě nepřipravenosti trati z důvodu nepříznivého počasí). 

● Konání závodu lze ověřit na tel +420 602 545 246 a na www.dolnimorava.cz. 

 

Pořadí: Pořadí je určeno součtem časů v týmu (tvoří dva závodníci dle výše uvedených 

kategorií), tým s nejkratším časem vyhrává. 

 

Finále: Finálového závodu se mohou účastnit týmy, které v některém z předchozích závodů 

obsadili 1. – 3. místo. 

+ možnost získání divoké karty  

 

Ceny: Základní kola: Soutěžit budeme o dárkové poukazy od Relax & sport resort Dolní             

Morava. 

Finále: Dva páry lyží Salomon/ Atomic, přilby, vaky a další hodnotné ceny. 

 

Protesty: Přijímány písemně po složení vkladu 1000,- Kč v den daného závodu. Rozhoduje           

organizační výbor. V případě oprávněného protestu se vklad vrací. 

 

Organizační výbor: Ředitel závodu: Petr Nátěsta 

 



 

Hlavní rozhodčí: Lenka Huňková 

Stavba trati: Lenka Huňková 

 

Lékařská služba: Horská služba ČR – Dolní Morava 601 302 617, 1210 

 

 

 


